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 سعيد طاوسي مسرور1
 رسول جعفريان2

 

 چکیده
از ، یاحمد بن علی نجاشی مشهور به رجال نجاش العباس ابوكتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعۀ اثر 

است.  نوشته شده مؤلفشترين آثار امامیه است كه تاكنون آثار متعددي اعم از كتاب و مقاله درباره آن و مهم

 وثاقت و جايگاه علمی، شاگردان، مشايخ، درباره ابعاد مختلف حیات علمی نجاشی مانند آثار، نيوجودا با

اخته است. اين مباحث عبارت است از: آيا نجاشی وجود داشت كه اين مقاله به بررسی آنها پردهايی ابهام، او

آثار فراوانی داشته است؟ آيا نجاشی صاحب تفسیري بر قرآن كريم بوده است؟ آيا سید مرتضی از مشايخ 

همان سید مرتضی است؟ مراد از ، در مقدمه رجال نجاشی« السید الشريف»نجاشی بوده است؟ آيا مراد از 

 ریأثتابن نوح است يا ابن عقده؟ آيا نجاشی در تضعیف راويان تحت ، اشیدر رجال نج« ابو العباس»مطلق 

؟ توان به وثاقت تمام مشايخ نجاشی قائل شدغضائري بوده است؟ آيا می داهللیعبابن غضائري و حسین بن 

« لجااالجتهاد و التقلید فی علم الر»افزون بر اين در كتاب  آيا نجاشی از مشايخ ابو جعفر طوسی بوده است؟

اشکاالتی متوجه وثاقت نجاشی و شخصیت علمی وي شده « نگاهی بر وثاقت ابو العباس نجاشی»و مقاله 

 كه بدانها پاسخ داده شده است.

وثاقت  ،وثاقت نجاشی، ابو الحسن صهرشتی، ابن غضائري، ابن نوح، : احمد بن علی نجاشیواژگان كلیدي

 مشايخ نجاشی.

                                                           

 saeed.tavoosi@gmail.com/ )نويسنده مسئول( خ اسالم دانشگاه هترانيدکتري تار آموختهدانش .1
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 مقدمه -1

اثر ابوالعباس احمد بن علي نجاشي حاوي وضعيت « الشيعةفهرست امساء مصنفی »کتاب  

رو از قرن هشتم به بعد به رجال نجاشي مشهور از اين ظاهراًرجالي صاحبان آثار شيعي است و 

نزد اماميه  مؤلفش. در اهميت اين کتاب و 1(389ص، 1389، شده است )نک: احمدي و رحمتي

 عمده اصول اربعه»از اين کتاب با عباراتي چون همين بس که در ادبيات مکتوب عالمان اماميه 

 .ياد شده است «امام فن رجال»آن با تعبيراتي چون  مؤلفو از « اتقن االصول الرجاليه»و  «رجاليه

تاکنون آثار متعددي اعم از کتاب و مقاله درباره نجاشي ، نظر به اهميت بسيار کتاب نجاشي 

 اند از:ا عبارتهترين آنو کتابش نوشته شده است که مهم

قم: ابن المؤلف سيد ، 2هتذيب املقال فی تنقيح کتاب الرجال، سيد محمدعلي موحد ابطحي -

 ق. 1417، محمد

 ،بيروت: مؤسسۀ البالغ، تاريخ علم الرجال و امهية رجال النجاشی، حسين راضي عبداهلل -

 ق. 1421

 ش. 1435، لبحوثکربال: مرکز کربالء للدراسات وا، الشيخ النجاشی، حسن عيسي حکيم -

اسفند ، 25ش، نور علم، «ترين کتاب رجالي شيعهرجال نجاشي مهم»، سيدعلي ميرشريفي -

 .ش 1366

، هامقاالت و بررسي، «طوسي خيو شهاي رجالي نجاشي مقايسه ديدگاه»، مجيد معارف -

 .ش 1376زمستان ، 62دفتر 

شناسان ر رجالتعارض آراي نجاشي و ديگ در بابداوري »، محمدتقي دياري بيدگلي -

 .ش 1384بهار و تابستان ، 36–35ش، علوم حديث، «متقدم شيعه

وم عل، «هاي طوسي و نجاشيهاي کتابشناسي در فهرستنگره»، سيد محمد عمادي حائري -

 .ش 1384بهار و تابستان ، 36–35ش، حديث

                                                           

، ي حداد عادلغالمعلزير نظر: ، 19ج، ؛ دانشنامه جهان اسالم«رجال جناشي»؛ حممدجوادسيد ، نيز نک: شبريي .1

 .561ص، ش 1393، اسالمي املعارفدائرةران: بنياد هت

اين کتاب شرحي مفصل بر رجال جناشي است که تاکنون پنج جلد آن به چاپ رسيده است. مؤلف در شرح خود  .2

اطالعات مفيدي از ديگر منابع رجايل شيعي و نيز منابع سين درباره هر راوي گردآورده ، در تکميل اطالعات جناشي

بلکه ، ترين اثر درباره رجال جناشيمفصل تنهانهاهبامات رجال جناشي را نيز تبيني کرده است. اين کتاب است و برخي 

 است. بارهنيدراترين اثر مهم
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، مرداد 11، نور علم، ش(«1ابو العباس نجاشي و عصر وي )»سيدموسي شبيري زنجاني،  - 

 .ش 1364

 .ش 1364آبان ، 12ش، نور علم، («2ابو العباس نجاشي و عصر وي )»، همو -

، 40ش، علوم حديث، «روش نجاشي در نقد رجال»، رحيمه شمشيري و مهدي جاللي -

 .ش 1385تابستان 

پاييز ، 41ش، علوم حديث، «روش و عملکرد عمومي نجاشي در فهرست»، همو و همو -

 .ش 1385

، 9ش، پژوهيحديث، «هاي رجالي ابن غضائري و نجاشيه ديدگاهمقايس»، پورمحسن قاسم -

 .ش 1392بهار و تابستان 

ي حداد غالمعلزير نظر: ، دانشنامه جهان اسالم، «رجال نجاشي»، شبيري محمدجوادسيد  -

 .573–561صص، 19ج، ش 1393، اسالمي المعارفةدائرتهران: بنياد ، عادل

بوده  هتوج موردنجاشي و کتابش همواره ، گوناگون اماميهدر آثار ، آثار مستقل گذشته از اين 

درباره ابعاد مختلف حيات علمي نجاشي ابهامات و مسائلي وجود دارد که ، نيا وجود بااست. 

به اين صورت که از پيشينه علمي موجود هم استفاده ، اين مقاله در پاسخ به اين نياز نوشته شده

نگاهي بر » ۀحميد عظيمي در مقال عالوهبه نه داشته است.کرده و هم نظر انتقادي به اين پيشي

کاالتي اش «االجتهاد والتقليد في علم الرجال» و محمد سند در کتابِ« وثاقت ابو العباس نجاشي

اند که در اين مقاله به اين اشکاالت نيز را متوجه وثاقت نجاشي و شخصيت علمي وي کرده

 اند از:ي اصلي اين تحقيق عبارتاهسؤالبنابراين ؛ پاسخ داده شده است

 ؟اندرفعقابلدرباره حيات علمي نجاشي چه ابهاماتي وجود دارد؟ اين ابهامات چگونه  -

اشکاالت حميد عظيمي درباره وثاقت نجاشي و اشکاالت محمد سند درباره شخصيت  -

 علمي نجاشي چيست؟ پاسخ اين اشکاالت چيست؟

 زير است:موارد ، ي فرعي اين تحقيق نيزهاسؤال 

 آيا نجاشي آثار فراواني داشته است يا نه؟ -

 آيا نجاشي تفسيري بر قرآن کريم نوشته بوده است؟  -

 آيا سيد مرتضي از مشايخ نجاشي بوده است؟ -

 در مقدمه رجال نجاشي همان سيد مرتضي است؟« السيد الشريف»آيا مراد از   -
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 يا ابن عقده؟ابن نوح است ، در رجال نجاشي« ابو العباس»مراد از مطلق  -

ضائري بوده غ داهلليعبابن غضائري و حسين بن  ريتأثآيا نجاشي در تضعيف راويان تحت  -

 است؟

 توان به وثاقت تمام مشايخ نجاشي قائل شد؟آيا مي  -

 آيا نجاشي از مشايخ ابو جعفر طوسي بوده است؟ -

 آيا وثاقت نجاشي محل اشکال است و دليلي بر وثاقت وي وجود ندارد؟ -

 رجاليان اهل تسنن بوده است؟ ريتأثشي تحت آيا نجا -

 آيا نجاشي فردي ناصبي را توثيق کرده است؟ -

شاگردان و وثاقت و جايگاه علمي نجاشي ، مشايخ، مباحث اين مقاله ذيل چهار قسمت آثار 

و محل نزاع و اختالف  موردبحثها بيشتر به مسائل سامان داده شده است. در اين قسمت

 ،شده به آن مسائل پاسخ داده شود به اين نحو که يا از بين نظرات موجود پرداخته شده و کوشش

 نظري ترجيح داده شده يا نظري جديد عرضه شود.

 جهت سهولت استناد و ارجاع به رجال نجاشي از اختصارات ذيل استفاده شده است: 

 به کوشش: سيد موسي شبيري زنجاني.، ز: رجال النجاشي

 ملکيان. محمدباقرش: به کوش، م: رجال النجاشي

 نائيني. محمدجوادبه کوشش: ، ب: رجال النجاشي

 نسخه کتابخانه مرکزي تبريز.، ت: رجال النجاشي

 آثار نجاشی –2

ا آثار ديگرش ر، نجاشي در مدخلي از کتاب فهرستش که به معرفي خودش اختصاص داده 

 نام برده است:

 ، االعمال من فيه ورد وما اجلمعة كتاب -

 ، الفضائل و اآلثار من فيها ما و وفةالك كتاب  -

 ، اشعارهم و ايامهم و قعني بن نصر بين انساب كتاب  -
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 (.253ذيل ش، 101)ز: ص العرب مستها اليت النجوم مواضع و 1االنوار خمتصر كتاب -

اخبار بني  اشاره کرده که، زراري ابوغالبموارد او در فهرستش در مدخل  عالوه بر اين 

(. اگر آثار نجاشي منحصر در همين چند 201ذيل ش، 84کرده است )ز: ص سُنسُن را گردآوري

، (32ص، 1342، نجاشي را کثير التصانيف خوانده )ابن داود حلي، ابن داود حلي نکهيا، مورد بوده

 درست نيست.

کتاب تفسيري به نجاشي نسبت داده ، آقابزرگ طهراني بر اساس نوشته ابن شهرآشوب 

در کتاب « وابو العباس والنجاشي»( اما ظاهراً عبارت 317ص، 4ج، 1403، )آقابزرگ طهراني

تصحيفي است از ابو العباس الفلکي يا ابو العباس ، (11ص، 1ج، 1379، شهرآشوبمناقب )ابن 

الطوسي که همان ابو العباس احمد بن الحسن بن علي الفلکي الطوسي المفسر صاحب تفسير 

 3را در اختيار داشته است. کتاب او شهرآشوبکه ابن  2است البلغة

 مشايخ نجاشی –3

نجاشي مشايخ متعددي داشته که از آنان در کتاب فهرست خود ياد کرده و شمار آنان بيش  

، 1363براي فهرست کامل مشايخ نجاشي و آشنايي با آنان نک: بحر العلوم، )از سي نفر است

/ 23-12، صص1435/ حکيم، 71-28، صص1، ج1417/ موحد ابطحي، 89–50، صص2ج

-24، صص1/ ب: ج78–72، صص1385/ رباني، 339-296، صص1، ج1430درياب نجفي، 

هاي علمي اماميه شخصيت نيتربزرگاو موفق به استفاده از محضر  (.39–33، صص1/ م: ج47

در ربع آخر قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم شده و در فهرست مشايخش نام بزرگاني چون 

 4شود.ديده مي ق( 411غضائري )د.  داهلليعبسين بن ق( و ح 413مفيد )د. 

                                                           

، 1384، االنواء به االنوار تصحيف شده باشد؛ نک: رمحان ستايش و جديدي نژاد، احتمال دارد که در نام کتاب .1

 .69ص

تبياين پيش از تبيان: تفسريي شيعي و ناشناخته از يک »حسن؛ ، تفسريش نک: انصاريبراي آشنايي با وي و  .2

 (:1396/ 7/ 16)تاريخ بازيايب: اآلثار ؛ درگاه «دانشمند اهل طوس
 http:/ / al-athar.ir/ home/ Content?id=1135&code=9 

 (:1396/ 7/ 16)تاريخ بازيابي: اآلثار اه درگ؛ «ابو العباس جناشي و تفسري منسوب به او»حممد کاظم؛ ، نک: رمحيت .3

 http:/ / al-athar.ir/ home/ Content?id=3457&code=9 

هايي از ذکر نام (. براي منونه1067ذيل ش، 399)ز: ص عنهاهلليرضاستاذنا  نويسد: شيخنا ودرباره مفيد ميجناشي  .4

 داهلليعبدرباره حسني بن . وي 1246ل ش، ذي457ص، 150ذيل ش، 64ص، 16ذيل ش، 16او در کتاب نک. ز: ص
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آيا سيد مرتضي از مشايخ  نکهيادر ارتباط با مشايخ نجاشي چهار ابهام مهم وجود دارد: اول  

ابو  ،مطلق در کتاب نجاشي صورتبه« ابو العباس»مراد از کاربرد  نکهيانجاشي است؟ ديگر 

ث ديگر بح اس بن عقده استاد استادان نجاشي؟العباس بن نوح استاد نجاشي است يا ابو العب

ر غضائري و فرزند وي احمد بن حسين مشهو داهلليعبي او از استادش حسين بن ريرپذيتأثادعاي 

به ابن غضائري است و بحث آخر هم قاعده وثاقت مشايخ نجاشي است که در ادامه به اين 

 مباحث پرداخته شده است:

 اشی است؟آيا سید مرتضی از مشايخ نج –3-1

نجاشي با سيد مرتضي در ارتباط بوده و برخي نام سيد را در شمار مشايخ نجاشي ذکر  

اما نجاشي در جايي از کتابش به ، (63ص، 1ج، 1390، اند )براي نمونه نک: خوانساريکرده

 (.79-78صص، 1ج، 1417، اشاره نکرده است )موحد ابطحي، او از مشايخش بوده نکهيا

ه مخالفان سرزنش و طعن، انگيزه وي براي تأليف اين کتاب، جاشي در مقدمه کتاببنا بر نوشته ن 

 تفايتألبا ادعاي باطل عدم وجود پيشينه علمي براي مذهب شيعه اماميه و عدم وجود آثار و 

ياد  «السيد الشريف»او اين سرزنش مخالفان را از فردي که از او با تعبير  (.3شيعي است )ز: ص

 ،ا مشخص نکرده که او کيست؟ اما نظر مشهور اين است که مراد از السيد الشريفشنيده ام، کرده

، 2، ج1429/ صدر، 1، پانويس 9، ص1، ج1364براي نمونه نک: قهپايي، )سيد مرتضي است

و  / بهبودي154، ص10، ج1403/ آقابزرگ طهراني، 90، ص9، ج1403/ امين، 103-102صص

، 1382/ صدرايي خويي، 74، ص1384ديدي نژاد، / رحمان ستايش و ج192، ص1393 ،سرشار

اين احتمال بعيد  اگرچه. (4، پانويس 94، ص1/ م: ج1، پانويس 57، ص1/ ب: ج297، ص1ج

و افراد ديگري  (561ص ،1393شبيري، )شودنيست اما دليل و شاهدي بر اين فرضيه يافت نمي

را فقط  «السيد الشريف»ير شدند. نجاشي تعباز معاصران نجاشي هم به سيد شريف شناخته مي

ذيل ، 402شريف مرتضي )ز: ص جزبه، در مقدمه آورده اما در متن کتاب از تعبير شريف

 اند:( درباره دو فرد ديگر استفاده کرده که هر دو از معاصرانش بوده1067ش

                                                           

، 7هايي از ذکر نام او در کتاب نک. ز: صبراي منونه/ 166ذيل ش، 69نويسد: شيخنا رمحه اهلل )ز: صغضائري مي

 (.182ذيل ش، 77ص، 49ذيل ش، 27ص، 3ذيل ش



 345   يوثاقت و یو بررس یابو العباس نجاش یحیات علم یبازپژوه                           

 
)ز: « ةفسيد يف هذه الطائ، ابو حممد، النقيب الشريف»حسن بن احمد بن قاسم که درباره او نوشته:  -

)ز: « ابو حممد املحمدي الشريف»( و در جاي ديگر چنين از او ياد کرده: 152ذيل ش، 65ص

 (.266ذيل ش، 265ص

 (.708ذيل ش، 271محمد بن الحسن الجعفري )ز: ص يابو يعل الشريف -

سيد مرتضي يا يکي از اين دو نفر و حتي فردي ديگر ، پس ممکن است مراد از سيد شريف

نجاشي پيکر سيد مرتضي را غسل داده )ز: همانجا(  ازآنجاکهباشد اما احتماالً مانند سيد رضي 

ي او با سيد مرتض، اين گمان براي برخي ايجاد شده که از ميان شرفاي مذکور در کتاب نجاشي

بيشتر در ارتباط بوده و مرادش از سيد شريف در مقدمه کتابش همان سيد مرتضي است )نک: 

( اما موحد ابطحي احتمال داده 432ص، 1374، معارف/ 63-62صص، 1ج، 1390، خوانساري

سيد مرتضي يا شريف ابو يعلي جعفري باشد زيرا ابو يعلي در غسل ، که منظور از السيد الشريف

، 156ص، 1ج، 1417، دادن پيکر سيد مرتضي با نجاشي همراهي کرده است )موحد ابطحي

 شريف ابو محمد محمدي باشد.، ظور از آن( اما اين احتمال هم وجود دارد که من1پانويس 

 كیست؟« ابو العباس»مراد از  –3-2

ق( معروف به ابن نوح  420ابو العباس احمد بن علي بن عباس بن نوح سيرافي )د. حدود 

، 5ج، 1418، سبحاني/ 1سيپانو، 227ص، 1ج؛ 11ش ليذ، 14ص، 6ش ليذ، 9ز: ص)نک. 

نا شيخ استاذنا و»نويسد: درباره وي مي کهنانچترين مشايخ نجاشي است از مهم (41-40صص

( که خود در کثرت استفاده او از اين استادش صراحت 209ذيل ش، 86)ز: ص« من استفدنا منه و

پانويس ، 34ص، 1خورد )نک. م: جنام او در فهرست نجاشي بسيار به چشم مي کهچنان، دارد

ايش همند بوده چون ابن نوح کتابو بهره(. نجاشي بعد از درگذشت اين استادش نيز از آثار ا4

ذيل ، 112ص، 254ذيل ش، 102را به نجاشي وصيت کرد و در اختيار او گذاشت )نک. ز: ص

(. نجاشي در برخي از مواضع کتاب خود 575ذيل ش، 220ص، 302ذيل ش، 118ص، 286ش

، باسنظور از ابو العم نکهيااش ابو العباس را آورده که برخي درباره براي اشاره به وي فقط کنيه

، 80ص، 1ج، 1416، اند )نک: مازندراني حائريابن نوح است يا ابن عقده به ترديد افتاده

، 4ج، 1431، مامقاني/ 186ص، 1ج، 1422، کلباسي/ 457ص، 1ج، 1425، کاظمي/ 1پانويس

ازندراني ماي نباشد منظور ابن عقده است )نک: اند اگر قرينهپانويس: تنبيه( و برخي گفته، 228ص
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براي تفصيل / 394ص، 11؛ ج83-82صص، 1ج، 1410، تستري/ 80ص، 1ج، 1416، حائري

 .(65-62صص، مقدمه محقق، 1بيشتر نک. م: ج

ور برخي تص نکهياابن نوح است زيرا  ابو العباس در کالم نجاشي،ظاهر اين است که مراد از 

ي بعد از اشاره به اصحاب امام صادق که در موارد متعدد 1«ذکره ابو العباس»اند منظور از کرده

ذيل ، 130ص، 295ذيل ش، 115ص، 270ذيل ش، 107)ع( آمده )براي نمونه نک. ز: ص

، 94ابن عقده )ز: ص از «عن جعفر بن محمد ]ع[ يمن رو»ذکر شدن فرد در کتاب ، (335ش

د است رسد زيرا ظاهر اين است که اين موارد همه مستندرست به نظر نمي، 2( است233ذيل ش

و العباس که نوشته اب «ابي العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد )ع( يالزيادات عل»به کتاب 

( و شاهد اين 209ذيل ش، 87-86اي بر کار ابن عقده است )ز: صصابن نوح است و تکمله

« عباسلذکره ابو ا»، و امام کاظم )ع( هستند نيز)ع(  درباره افرادي که صحابي امام صادق نکهياادعا 

ذيل ، 106ص، 25ذيل ش، 20يا عبارتي شبيه به آن را نوشته است )براي نمونه نک. ز: ص

کتاب ابن عقده شامل اصحاب  کهيدرحال( 329ذيل ش، 127ص، 280ذيل ش، 110ص، 268ش

رود که به اصحاب مشترک امام صادق )ع( بوده و به جهت زيدي بودن وي چندان انتظار نمي

اما ابن نوح که امامي بوده و درصدد تکميل کار وي  ،م کاظم )ع( اشاره کندو اما)ع(  امام صادق

 ةقدرباره حفص بن سو نجاشي کهکامالً طبيعي است که چنين مواردي را ذکر کند چنان، برآمده

« الهمابن نوح في رج ذکره ابو العباس، السالم همايعلوابي الحسن  عبداهللعن ابي  يرو»نوشته: 

، دهد که ابن نوحنشان مي، گفتههاي پيش( که اين تصريح در کنار نقل348شذيل ، 135)ز: ص

 و امام کاظم )ع( را گرد آورده بوده است. )ع(  فهرست اصحاب مشترک امام صادق

و « هماالسالميعلوابي الحسن  عبداهللعن ابي  يرو»نجاشي درباره ذَريح محاربي هم نوشته 

شود که ابن ( اما اين دليل نمي431ذيل ش، 163)ز: ص« حذکره ابن عقده و ابن نو»بعد نوشته 

عقده نيز در کتاب خود به ذکر اصحاب مشترک هر دو امام )ع( پرداخته باشد زيرا ممکن است 

ابن نوح نام او را در شمار اصحاب مشترک هر دو امام )ع( آورده باشد ولي ابن عقده نام او را 

ع( آورده باشد اما اشاره نکرده باشد که او از اصحاب در کتاب خود درباره اصحاب امام صادق )

                                                           

 به ديگر.( يا تعبريات مشا510ذيل ، 191ص، 24ذيل ش، 19يف الرجال )ز: ص يا: ذکره ابو العباس .1

ذيل ، 54)ز: ص السالمهيعل عبداهلليف رجال ايب  نويسد: ذكره ابو العباسجناشي درباره يکي از اين افراد مي کهچنان .2

 (.122ش
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د چون ندار« ذکره ابن عقده»امام موسي بن جعفر )ع( نيز بوده است و اين امر منافاتي با تعبير  

 «.سالمهمااليعلوابي الحسن  عبداهللعن ابي  يرو»گردد نه به عبارت ظاهراً ضمير به ذريح برمي

و ابن  ذکره ابو العباس»را چنين ذکر کرده:  قةص بن سودرباره حف شده ذکرتستري عبارت  

ر از دهد منظوو بر اساس آن چنين نتيجه گرفته است که اين عبارت نشان مي« نوح في رجالهما

-583صص، 3؛ ج83-82صص، 1ج، 1410، ابن عقده است و نه ابن نوح )تستري، ابو العباس

 فادهمورداستترين نسخ خطي رجال نجاشي که همتوان پذيرفت زيرا در م(؛ اما نظر وي را نمي584

ذکره ابو »نائيني و ملکيان در سه نسخه چاپي رايج بوده عبارت به همان صورت ، شبيري زنجاني

، 1م: ج/ 327ص، 1ب: ج/ جاهمانز: / پشت 75آمده )ت: برگ « بن نوح في رجالهما العباس

، 1402، ه حلي آمده )عالمه حلي( و آنچه تستري ذکر کرده در خالصۀ االقوال عالم683ص

، بوده مؤلفدانيم نسخه اصل خالصۀ االقوال که به خط ( و اين در حالي است که مي58ص

توان ضبط آن را بر . پس چگونه مي1بدون نقطه و در مواردي ناخوانا بوده است، بسيار بدخط

 ضبط نسخ فهرست نجاشي ترجيح داد؟!

اي از خالصۀ که در نسخه -حح خالصۀ االقوالمص-بحر العلوم  محمدصادقسيد  ديدگاه

آمده  «و ابن نوح في رجالهما ذکره ابو العباس»، االقوال که بر اساس نسخ عديده تصحيح شده

(  4پانويس ، 451ص، 1ج، 1425، کاظمي/ 1پانويس ، 369ص، 1ج، 1363، )نک: بحر العلوم

س عالمه نويدر نسخه اصل دست براي قبول اين ضبط کافي نيست زيرا اوالً وقتي مشکل، نيز

سيد  شدهحيتصحکند و ثانيًا همان چاپ اين مشکل به ساير نسخ هم سرايت مي، باشد

ابو الحسين احمد بن العباس »که عبارت بحر العلوم هم خالي از اشکال نيست چنان محمدصادق

، 1402، ليتصحيف شده است )عالمه ح« ابو احمد الحسين بن العباس النجاشي»به « النجاشي

 (.95ص

اند ردهاستناد ک« في رجالهما»به تعبير ، االقوال صةبرخي براي ترجيح ضبط مذکور در خال 

( که استناد به آن کافي نيست 2پانويس ، 683ص، 1م: ج/ 452-451صص، 1ج، 1425، )کاظمي

ن نوح ب اسذکره ابو العب، و ابي الحسن عليهماالسالم عبداهللروي عن ابي »در  «هما»زيرا ضمير 

، 321ص، 4ج، 1422، گردد )نک: استرآباديبه امام صادق و امام کاظم )ع( برمي« في رجالهما

ند کاين نظر اين است که نجاشي از اصحاب يک امام تعبير به رجال آن امام مي ديمؤ(. 4پانويس 

                                                           

 1393پاييز و زمستان ، 12ش، ؛ حديث پژوهي«ي الشيعةمؤلففهرست امساء »مژگان؛ ، حممدباقر و سرشار، هببودي .1

 .207، 196صص، ش
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ذکره »يا  (72ذيل ش، 34)ز: ص« ولبي الحسن االا رجال بو عمرو الکشي فيا لم يذکره» مثالً

وارد  جهتنيازا(. پس اشکالي 119ذيل ش، 53)ز: ص« السالمبي عبداهلل عليها رجال صحابنا فيا

بات سقوط براي اث« في رجالهما»نيز استناد به تعبير  بحر العلوم محمدصادقکه سيد نيست چنان

، 452ص، 1ج، 1425، دانسته است )کاظمي وجهيبواو از اين موضع از نسخ فهرست نجاشي را 

 (.1پانويس 

ي اعتناقابلدانند استدالل در بين کساني که ذکر مطلق ابو العباس را اشاره به ابن عقده مي 

که چون نجاشي در ترجمه حکم بن حکيم ابتدا نوشته  صورتنيبدشود ديگري هم ديده مي

ابن ، بو العباسشود که مراد از امعلوم مي« وقال ابن نوح»و سپس نوشته  «بو العباساذکر ذلک »

 ،عقده است نه ابن نوح؛ اما اين استدالل چندان محکم نيست زيرا اگر بالفاصله چنين نوشته بود

تاب في ک بو العباساذکر ذلک »شد چنين استداللي را مطرح کرد اما نجاشي پس از عبارت مي

ود به اين خ به کتاب حکم بن حکيم به روايت صفوان بن يحيي اشاره کرده و بعد طريق« الرجال

و سپس از ابن نوح نقل کرده  شوديمشروع « داهلليعباخبرنا الحسين بن »کتاب را ذکر کرده که با 

که حکم بن حکيم پسرعموي خالد بن حکيم بوده و سپس طريق ابن نوح به کتاب حکم را ذکر 

. (1پانويس ، 689ص، 1م: ج/ 353ذيل ش، 137کرده که متفاوت با طريق غضائري است )ز: ص

چه مانعي دارد که او در دو موضع از يک مدخل از کتابش يک بار از استادش تعبير به ابو العباس 

 کند و بار ديگر تعبير به ابن نوح کند؟

از استادش  الًمثکند روش نجاشي اين است که در کتابش از استادانش با تعابير مختلف ياد مي 

( و 366ذيل ش، 141مد بن النعمان کرده )ز: صمفيد در جايي تعبير به ابوعبداهلل محمد بن مح

( و در 1پانويس ، 394ص، 2ب: ج/ 1161ذيل ش، 431در جاي ديگر به ابن النعمان )ز: ص

( و تعابير 3پانويس ، ب: همان/ 1162ذيل ش، 432مدخل بعدي به محمد بن محمد )ز: ص

حمد بن محمد بن عمران ديگري هم درباره وي به کار برده است يا از استاد ديگرش ابو الحسن ا

/ 206ذيل ش، 85ق( )ز: ص396بن موسي بن عروۀ بن جراح نهشلي معروف به ابن الجُندي )د. 

طبقات ، بروجردي/ 1پانويس ، 34ص، مقدمه محقق، 1م: ج/ 26ص، مقدمه محقق، 1نک. ب: ج

-53صص، 1435، ( با تعابير مختلف ياد کرده )نک: حکيم380ص، 1416، يرجال فهرست نجاش

که در مواضعي از کتابش با عنوان احمد بن محمد بن الجراح از او ياد کرده است ( چنان54

(؛ حتي 843ذيل ش، 308ص، 710ذيل ش، 271ص، 654ذيل ش، 249)براي نمونه نک. ز: ص

کند مثالً محمد بن ممکن است در يک مدخل هم از دو تعبير براي يکي از اساتيدش استفاده 

، در مدخل بعدي آنکه(. جالب 1ذيل ش، 6، 4جعفر النحوي )ز: صص جعفر االديب و محمد بن
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( و در مدخل 2ذيل ش، 7-6ياد کرده است )ز: صص 1از او فقط با عنوان ابو الحسن التميمي 

حمد بن از عنوان م، براي اين استادش، در ابتداي طريقش به دو کتاب از آثار ابان، ابان بن تغلب

بلي اي بسيار اندک از طريق قاسناد بعدي به ابان که با فاصله جعفر النحوي استفاده کرده و در

 (.7ذيل ش، 11از وي با عنوان ابو الحسن التميمي ياد کرده است )ز: ص، آمده

 ي نجاشی از ابن غضائري و پدرش در توثیقات و تضعیفات راويانريرپذیتأثادعاي  –3-3

ن عبيداهلل )پدر ابن غضائري( با نجاشي در استفاده از مشايخ عصر و از آن جمله حسين ب 

از او در  و اگرچه غضائري مشهور به ابن غضائري همراه بوده داهلليعباحمد بن حسين بن 

، 83فهرستش روايت نکرده اما اقوال و آراي وي را در کتاب خود منعکس کرده است )ز: ص

استنادات (. 37ص، مقدمه محقق، 1م: ج/ 35-32صص، مقدمه محقق، 1نک. ب: ج/ 200ذيل ش

دهد که ظاهراً مسوداتي از او در دست داشته است مکرر نجاشي به ابن غضائري نشان مي

( اما به دو فهرست ابن غضائري درباره اصول و مصنفات دسترسي 61- 58صص، 1389، )بهبودي

برخي ورثه ابن غضائري پس از درگذشت او اين دو کتاب ، نداشته چون بنا بر گزارش طوسي

 (.2ص، 1420، اي از آن دو کتاب را نداشت )طوسينسخه، بردند و هيچ فردي از شيعهرا از بين 

برخي بر اين باورند که با توجه به نقل فراوان نجاشي از حسين بن عبيداهلل غضائري و  

ابن غضائري بوده که باعث  خصوصبهوي تحت تأثير مباني کالمي خاص اين دو ، پسرش

خل که در مدغضائري تسرع در جرح و تضعيف پيدا کند چنان شود گاهي نجاشي مانند ابنمي

نمايد ( چنين مي313ذيل ش، 122جعفر بن محمد بن مالک از کتاب رجال نجاشي )ز: ص

تضعيفات ، اي مانند محمد سند(. تا آنجا که عده338ص، 14ج، 1406، )محمدتقي مجلسي

 (.307-304صص، 1431 ،اند )سندنجاشي را متأثر از تضعيفات ابن غضائري دانسته

ا از همشخص و با ذکر نام غضائري طوربهدر پاسخ بايد گفت فارغ از مواردي که نجاشي  

نک: ) مورد ميان کالم ابن غضائري و نجاشي تشابه زياد وجود دارد 14در ، آنان نقل کرده است

ن غضائري اب موردقبولکه در برخي از اين موارد وي عبارت  (65، ص1385شمشيري، و جاللي، 

رار ق ديموردترد، که در اصطالحات علمي داللت بر رأي ضعيف نزد مؤلف دارد« قيل»را با لفظ 

                                                           

 مکررًاکه جناشي است  ( 402-303ن حممد بن جعفر مؤدب اديب حنوي متيمي مشهور به ابن جنار کويف )ابو احلس .1

، 1م: ج/ 4پانويس ، 61ص، منت، 29ص، مقدمه حمقق، 1با واسطه وي از ابن عقده روايت کرده است؛ نک. ب: ج

 .3پانويس ، 36ص، مقدمه حمقق
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بنابراين مجالي براي اين اشکال به نجاشي نيست بلکه حکايت از تأمل او در آراي ؛ داده است

 يتوان به تضعيف جابر جعفنجاشي با ابن غضائري مي نظراختالفاز موارد  1مشايخش دارد.

ابن غضائري او را توثيق کرده و ضعف را متوجه راويان از  کهيدرحالتوسط نجاشي اشاره کرد 

 (.78، 59-58صص، 1389، داند )نک: طاوسي مسروراو مي

 بررسی قاعده وثاقت مشايخ نجاشی -3-4

وثاقت تمام مشايخ نجاشي است )نک:  اندآنيکي از قواعد توثيق عام که برخي قائل به  

( به اين دليل که نجاشي درباره ابن عياش جوهري نوشته: 153ص، 1389، رحمتي احمدي و

(. يا درباره 207ذيل ش، 86)ز: ص «کنند از او نقل نکردمچون ديدم مشايخ ما تضعيفش مي»

ناحيه  به تضعيف او از نيازاشيپو  «از او نقل کردم باواسطهتنها »ابوالمفضل شيباني نوشته 

(. از نظر طرفداران اين قاعده شکي نيست 1059ذيل ش، 396ت )ز: صاصحاب اشاره کرده اس

ايخ پس ناگزير تمام مش، کندنقل مي باواسطهکه ظهور اين عبارت نجاشي يعني از ضعيف تنها 

، 388ذيل ترجمه ابن جنيد نوشته: سمعت شيوخنا الثقات )ز: صنجاشي  عالوهبهاو ثقه هستند. 

، 1363نک: بحر العلوم، ) شوندتمام مشايخ او توثيق مي، نيز ( که بنا بر اين عبارت1047ذيل ش

، 1، ج1413/ خويي، 271-269، صص2، ج211، ص1، ج1422/ کلباسي، 100-96، صص2ج

-178، صص1428/ ايرواني، 66-65، صص1369/ غفاري، 445، ص1، ج1410/ تستري، 51ص

-366، 56-55، صص1382و  72-69، صص1385/ رباني، 76، 72، صص1432/ داوري، 180

مطالعه براي . 41-39، مقدمه محقق، صص1/ م: ج51-47، مقدمه محقق، صص1/ ب: ج367

زاده و بشيري، / فقهي121-113 ، صص1384نژاد، ستايش و جديديبيشتر نک: رحمان يتفصيل

 .(158-141، صص1389

اين  رکنم حداکثپاسخ منکران اين قاعده اين است که اوالً وقتي گفته از ضعيف نقل نمي

ه کند ولي داللتي ندارد کشود که نجاشي از کسي که ضعف او ثابت است نقل نمياستفاده مي

-41صص، مقدمه محقق، 1کند )نک: م: جلزوماً از کسي که وثاقت او ثابت و محرز باشد نقل 

( و ثانياً بسيار مشکل و دور از فهم عرفي است که شيوخنا الثقات در آن عبارت را به شکل 43

، 1425، اي است که وجود ندارد )حسيني جالليکور درک کنيم و چنين چيزي محتاج به قرينهمذ

                                                           

که اين  69ص، مقدمه حمقق، 1نک: م: ج/ 67ص، 1385، يلو جال، مششريي/ 86-84صص، 2ج، 1437، سيستاين .1

و ابن  هاي رجايل جناشيبراي تفصيل بيشتر درباره مقايسه ديدگاه. )گويي دانسته استنظر سند را مصدا  گزافه

 .(111-85صص، 1392 ،پورغضائري نک: قاسم
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بنابراين قائل شدن به وثاقت تمام مشايخ ؛ (90- 89صص، 2ج، 1437، سيستاني/ 392-391صص 

 نجاشي دشوار است.

 شاگردان نجاشی -4

که  اندييشناساقابلي شاگرد و راوي از نجاش عنوانبهاندک افرادي ، بر اساس منابع موجود

 از: اندعبارت

الف. پسرش علي: نجاشي فرزندي به نام علي و مکني به ابو القاسم داشته که ابن نجار در 

مدخلي به او اختصاص داده است. او مانند پدرش به نجاشي و ابن الکوفي ، ذيل تاريخ بغداد

حکايات و آداب و اشعار معرفي معروف بوده و در بغداد ساکن بوده است. ابن نجار او را راوي 

و محل دفنش را  479رجب  12و وفاتش را در  416کرده و والدتش را در نيمه ماه رمضان 

، ؛ نيز نک: طباطبائي71-70صص، 18ج، 1417، گزارش کرده است )ابن نجار 1قبرستان شونيزي

 ده استکرعلي بن احمد نجاشي از پدرش روايت مي، (. به نوشته صفدي281-280صص، 1417

 (.187ص، 7ج، 1401، )صفدي

در  3قبس المصباح : او در يکي از آثارش به نام2ب. ابو الحسن سليمان بن حسن صهرشتي

، مدخل، 1403، از استادش نجاشي ياد کرده است )نک: محمدباقر مجلسي 442 االولعيربآخر 

 (.32ص، 91ج، 15ص، 1ج، 193-192صص

 -405حدود )بن محمد بن معبد حسني مروزي  قارذوالفج. سيد عماد الدين ابو الصمصام 

، 1402، : او آخرين واسطه در طريق عالمه حلي به فهرست نجاشي )عالمه حلي(ق520حدود 

، ( و طريق شهيد اول به نجاشي )شهيد اول95ص، 104ج، 1403، ؛ محمدباقر مجلسي282ص

آقابزرگ / 519ص، 1ج، 1983، ( است )براي آشنايي بيشتر با وي نک: مدني27-26صص، 1407

 (.51ص، مقدمه محقق، 1ب: ج/ 19ص، 2ج، 1430، طهراني

                                                           

ز مشاهريي است که پيکرش در اين جنيد بغدادي ا/ 134ص، 1ج، 1417، درباره اين قربستان نک: خطيب بغدادي .1

 (.642ص، 1389، مشس/ 91ص، 9ج، مزار او امروزه نيز پابرجاست )مهان قربستان دفن شده است و

 .119ص، 2ج، 1403، براي اطالع از اختالفات در ضبط نام وي نک: آقابزرگ طهراين .2

 از مهني مقاله. 5درباره نسبت اين کتاب به صهرشيت نک: قسمت  .3
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ق( )نک: 503)د. بعد از  1ديمف ي ملقب بهرازمقري نيشابوري  عبد الجبار بن عبداهللد. ابو الوفاء 

(: او از نجاشي 129-128صص، 6ج، 1418، ؛ سبحاني103ص، 2ج، 1430، آقابزرگ طهراني

(. 153-152 صص، 3ج، 1430، ازه گرفته بود )آقابزرگ طهرانيبراي روايت کتاب فهرستش اج

صورت يک گواهي سماع بسيار باارزش  2در صفحه عنوان نسخه خطي کتابخانه مرکزي تبريز

نقل شده که بنا بر آن علي بن عبيداهلل بن حسن بن حسين بن بابويه مشهور به منتجب الدين 

ابتدا تا انتها نزد ابو الفتوح رازي خوانده و  فهرست نجاشي را از، 551 االولعيربرازي در 

 ،اين قرائت را سماع کرده است. طبق اين گواهي، فرزند ابو الفتوح 3ابو جعفر محمد نيالدتاج

اهلل عن الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد»طريق ابو الفتوح به فهرست نجاشي چنين بوده است: 

آن تصريح شده که مفيد رازي براي روايت اين که در « اجازۀ عن المصنف رحمه اهلل المقري

 (.440ص، 1425، حسيني جاللي کتاب از نجاشي اجازه گرفته بوده است )نک:

ظاهر اين است که ابو جعفر محمد بن حسن طوسي از کبار علماي ، گفتهشيپعالوه بر افراد  

جاشي از مشايخ وي ن، در برخي منابع رونيازااز او اجازه روايت گرفته و ، معاصر با نجاشي

(. از نظر 206ص، 1385، گرجي/ 3پانويس ، 98ص، 1435، محسوب شده است )نک: حکيم

طوسي شاگرد پدر نجاشي بوده و نه خود او زيرا اين نجاشي است که از آثار  درواقع، تستري

، 1ج، 1410 ،)تستري ؟طوسي بسيار استفاده کرده و چگونه ممکن است که او استاد طوسي باشد

                                                           

نزد ساالر ديلمي و ابن الرباج ، از فقهاي امامي است که متام تصانيف طوسي را نزد وي خوانده و عالوه بر طوسياو  .1

، 1366 ،اند )منتجب الدينراوندي از شاگردان او بوده اهللفضلشاگردي کرده است. ابو الفتوح رازي و سيد ابو الرضا 

، 1408، نوري/ 69-66صص، 3ج، 1431، وي نک: افندي براي آشنايي بيشتر با/ 199ص، 3ج، 1368، قمي/ 75ص

 (.241-238صص، 1385، نيز نک: پاکتچي/ 123-116صص، 3ج

در اين مقاله بوده است. کتابت  مورداستفاده 3182و مشاره دفتر  601نسخه کتاخبانه مرکزي تربيز با مشاره رديف  .2

به پايان برده و حاوي تصحيحايت از سيد  981در حمرم را نعمة اهلل بن محزه عميدي حسيين  باارزشاين نسخه بسيار 

 ( است. در صفحه عنوان اين نسخه دو يادداشت 1009-946حممد بن علي حسيين عاملي مشهور به صاحب مدارک )

گواهي مساع ، درج شده که هر دو، از روي آن کتابت شده حبث مورداي که نسخه از روي نسخه 551با تاريخ  باارزش

و الفتوح رازي است. در انتهاي اين نسخه نيز يادداشيت به خط صاحب مدارک وجود دارد که در آن تصريح کتاب از اب

 دشده که او اين نسخه را با نسخه مصحَّح و معتربي از فهرست جناشي که در خزانه کتب امرياملؤمنني )ع( در مشه

/ 56ص، مقدمه حمقق، 1ب: ج/ 144-140صص، 1ج، 1417، مقابله کرده است )نک: موحد ابطحي، مقدس غروي بوده

 (.711-710صص، 2ج، 1350، سيد يونسي/ 74ص، مقدمه حمقق، 1م: ج

 ياد کرده است.« فاضل ورع»( از او با تعبري 123ص، 1366منتجب الدين ) .3
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توان گفت که چه استبعادي دارد که طوسي از عالم معاصرش ( در پاسخ مي520-519صص 

کرده که برخي از دانيم نجاشي از مشايخي روايت ميمي کهيوقتاجازه روايت بگيرد؟ خصوصاً 

ترين آنان در شمار مشايخ طوسي نيستند و ممکن است طوسي براي نقل روايات آنان از مهم

رين تو ابن نوح اشاره کرد که از مهم توان به ابن الجنديد. براي نمونه مينجاشي اجازه گرفته باش

از  باواسطهدانيم که طوسي و مي 1اندمشايخ نجاشي هستند اما در شمار مشايخ طوسي ذکر نشده

 (76و  49-48، مقدمه محقق، صص1420طوسي، ) کرده استابن الجندي و ابن نوح روايت مي

 .(548، ص1393شبيري، ) مستقيم به مسودات ابن نوح نداشته استنجاشي دسترسي  برخالفو 

 وثاقت و جايگاه علمی نجاشی –5

پس از ابو الفتوح رازي که به فهرست نجاشي توجه داشته و ، بر اساس اطالعات موجود 

 و نيز ابن ابي اندفرزندش محمد و شاگردش منتجب الدين رازي که اين کتاب را نزد او خوانده

احلاوی فی رجال الشيعة » ق( که رجال نجاشي از منابع او در نگارش630–575)طي حلبي 

در ميان ، (328-327صص، 2ج، 175-172صص، 1ج، 1437، بوده )نک: سيستاني« االمامية

ق( 664–589سيد بن طاووس )، علماي اماميه نخستين کسي که سخني از نجاشي به ميان آورده

( و اين 498-497صص، 1371، در اختيار داشته )کلبرگ اي از فهرست نجاشي رااست. او نسخه

( بوده است 61ص، ق( )همان650)پايان نگارش در  «فرج المهموم»کتاب از منابعش در تأليف 

فتح »(. وي در 256، 223-222، 130، 123-121، 100، 97صص، 1363، )نک: ابن طاوس

از ، (63ص، 1371، رسيده )کلبرگبه پايان  648آغاز شده و در  642که نگارش آن از  «األلباب

التشريف »( اما در 190، 182ص، 1409، )ابن طاوس کنديمنجاشي با تعبير الشيخ الجليل ياد 

، (105-104صص، 1371، که آن را در اواخر عمرش نوشته )کلبرگ «بالمنن في التعريف بالفتن

 (.375ص، 1416، )ابن طاوسکه استادش ابن نجار او را تزکيه )= توثيق( کرده است  کنديماشاره 

ع اگر ابن طاووس منب اوالً نجاشي کافي نيست زيرا  قيتوثاين براي ، 2که عظيمي تذکر دادهچنان

ساهالت او در ت اًيثانکرد و ديگري براي توثيق نجاشي داشت به تزکيه يک عالم سني اکتفا نمي

                                                           

/ 78-28صص، مقدمه حمقق، 1420، طوسي/ 464-460صص، 1382، براي فهرست مشايخ طوسي نک: مهداين .1

 از مشايخ طوسي ذکر کرده است. اشتباهبهکه ابن اجلندي را  26ص، مقدمه حمقق، 1قس: ب: ج

)تاريخ  https:/ / www.academia.edu/ 11282030؛ «نگاهي بر وثاقت ابو العباس جناشي»محيد؛ ، عظيمي .2

 .11ص، («1396/ 7/ 30بازيايب: 
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بن کند )نک: ااعتراف ميمباحث حديثي و رجالي بر ما پوشيده نيست که گاه خود نيز به آن 

 (.16-15صص، 1406، طاوس

ق( در 673بن طاووس )د.  ياز پنج منبع مورد اعتماد سيد احمد بن موس يرجال نجاشي يک

، ؛ نک: بحر العلوم5-4صص، 1411، بوده است )صاحب معالم« حل االشکال»تأليف کتاب 

در اختيار داشته و  ق( هم کتاب نجاشي را676 – 602محقق حلي )(. 44-43صص، 2ج، 1363

، 1ج، 1364، ؛ همو296ص، 1413، در آثارش به نظرات وي استناد کرده )نک: محقق حلي

، 372، 253، 177، 167، 148صص، 2ج، 1412، ؛ همو406، 356، 347، 292، 230، 92صص

دهنده اعتمادش به نجاشي است و حتي سيد بحر (  که نشان397، 172، 50صص، 3ج، 403

داند )بحر نظر نجاشي را بر ديگران مقدم مي، نظر است که محقق در علم رجالالعلوم بر اين 

 (. 45-44صص، 2ج، 1363، العلوم

 «المختصر النافع»ق( ياد کرد که در شرح خود بر 690در همين قرن بايد از فاضل آبي )د. 

الي نجاشي ق( نام دارد چند بار به آراي رج672)پايان تأليف در  «کشف الرموز»محقق حلي که 

 (.326، 273، 169، 38صص، 2ج، 545ص، 1ج، 1410، استناد کرده است )آبي

، 1402، ق( که طريقي متصل به نجاشي و کتابش داشته )عالمه حلي726–648عالمه حلي ) 

ثقة معتمد »بر نجاشي ترحم کرده و او را ، (95ص، 104ج، 1403، ؛ محمدباقر مجلسي282ص

)براي نمونه نک:  «خالصة االقوال»( و عالوه بر 20ص، 1402، توصيف کرده )عالمه حلي« عليه

( در 45ص، 2ج، 1363، ؛ نک: بحر العلوم233، 210، 155، 108، 95صص، 1402، عالمه حلي

، 461ص، 7ج، 1418، برخي آثار فقهي خود نيز بارها به نجاشي استناد کرده است )عالمه حلي

، 373، 368، 251صص، 2ج، 263-262 ،147، 118صص، 1ج، 1412، ؛ همو330، 30صص، 8ج

يخ الش»با تعبير  ق( هم طريق متصلي به نجاشي داشته و از او786د. (. شهيد اول )167ص، 4ج

 (.27-26صص، 1407، ياد کرده است )شهيد اول« الصدوق الجليل

وثيق در ت آنچه، ويژه بزرگان مکتب حله به نجاشيبه الذکرسابقاما عالوه بر اعتماد علماي  

سن ابوالح، بحاراالنوارتوان به آن استناد کرد اين است که بنا بر نقل مجلسي در جاشي مين

ْيخًا َبِهّيًا َو َكاَن َش»از استادش نجاشي چنين ياد کرده است:  «قبس المصباح»صهرشتي در کتابش 

(. 32ص، 91ج، 1403 ،)مجلسي« ُه َو َأْرَضاهِثَقًة َصُدوَ  اللَِّساِن ِعْنَد اْلُمَواِفِق َو اْلُمَخاِلِف َرِضَي اللَُّه َعْن
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، (67ص، 1366، صهرشتي را توثيق کرده است )منتجب الدين، 1منتجب الدين رازي ازآنجاکه 

، 2ج، 1363، شود )نک: بحر العلومنجاشي بر اساس عبارت صهرشتي درباره وي توثيق مي

 (.42-40صص

ن رازي و ابن شهرآشوب چنين کتابي که منتجب الدي اندي وارد کردهاشکال برخي در اينجا 

مه دليلي بر اشتباه عال اوالًپاسخ گفت که اين اشکال را توان ميولي  2اندبه صهرشتي نسبت نداده

فهرست »عدم ذکر آن در  اًيثانبه صهرشتي نداريم.  «قبس المصباح»مجلسي در نسبت دادن کتاب 

طاووس  که ابنآن به صهرشتي نيست؛ چناندليل بر رد انتساب  «معالم العلماء»و  «منتجب الدين

يدرحال( 272ص، 3ج، 1376، از صهرشتي نقل کرده )ابن طاوس «يةکتاب البدا»از اثري به نام 

 اند و اين در حالي استابن شهرآشوب و منتجب الدين رازي چنين اثري براي وي ذکر نکرده که

اند و بايد ديد کردهر فرد را ذکر نميتمام آثا لزوماً ها )مانند خود نجاشي( فهرست مؤلفانکه 

ند يا امبنايشان در ذکر آثار چه بوده و ممکن است فقط به آثاري که طريق متصل به آن داشته

که ابن شهرآشوب سه اثر و منتجب الدين اند چنانکردهاشاره مي، نسخه آن نزدشان موجود بوده

و تنها در يک مورد با هم اشتراک دارند )نک: اند و در ذکر آثار اچهار اثر به صهرشتي نسبت داده

ممکن است نسخه خطي  ثالثاً (. 68-67صص، 136، ؛ منتجب الدين56ص 1380، شهرآشوبابن 

بيفتد اما خود اين نسخه )يا  متأخراني )يا نسخ معدودي( از آن کتاب به دست فردمنحصربه

 ينان شود و بررسي متن آننسخ( براي نسبت دادن کتابي به فردي از علماي سلف باعث اطم

جد  ،که پيش از مجلسيها ايجاد کند؛ چناندر فهرست مؤلفشظني بيشتر از ذکر نام کتاب و 

کرده  دييأتانتساب آن به صهرشتي را ، اي از اين کتاب را در اختيار داشتهشيخ بهايي که نسخه

 عطورقطبهآن را ، کتاب(. افندي نيز پس از تحقيق درباره اين 447ص، 2ج، 1431، است )افندي

توان به نظر مجلسي و افندي و مي 3(448-445صص، 2ج، همانبه صهرشتي نسبت داده است )

ر که سيد بحر العلوم نيز باعتماد کرد چنان، در عرصه تراث شيعي هستند رينظکمکه دو محقق 

رگ طهراني آقابز عالوهبه(. 42-41صص، 2ج، 1363، اين نظر اعتماد کرده است )بحر العلوم
                                                           

سيد ، نيز نک: شبريي زجناين/ 33-31صص، 5ج، 1416، درباره وثاقت منتجب الدين رازي نک: مازندراين حائري .1

 .37ص، 1ج، 1389، قم: مؤسسه کتابشناسي شيعه، اي از دريا؛ در: جرعه«فهرست شيخ منتجب الدين»موسي؛ 

 https:/ / www.academia.edu/ 11282030؛ «نگاهي بر وثاقت ابو العباس جناشي»محيد؛ ، نک: عظيمي .2

 .14-13صص، («1396/ 7/ 30)تاريخ بازيايب: 

 نواده دختري جملسي اول نيز اين کتاب را به صهرشيت نسبت داده است.، (287ص، 1ج، 1416مازندراين حائري ) .3
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نسخه خطي اين کتاب را در خزانه سيد مهدي بن احمد آل حيدر کاظمي در کاظمين ديده و او 

، 2ج، 1430و  30ص، 17ج، 1403، نيز نسبت آن به صهرشتي را پذيرفته است )آقابزرگ طهراني

 (.159-158صص

ناد تدر توثيق نجاشي به قبس المصباح اس، معاصر مجلسي، اين اشکال هم که حر عاملي 

 نسخه اين کتاب در اختيار ظاهراًموجب رد نسبِت اين کتاب به صهرشتي نيست زيرا ، 1نکرده

-کتاب را ديده و چنين نسبتي نزدش ثابت نبوده است. مجلسي نسخه نکهيانه ، حر عاملي نبوده

علماي سلف را در اختيار داشته که در دسترس ديگران حتي معاصرانش مانند  فاتيتألهايي از 

که حر عاملي در  بحاراالنوارمجلسي در  مورداستفادهسيزده اصل  مثالًعاملي نبوده است؛ حر 

در اثبات  بعداًها دسترسي نداشته و ق( به آن1082زمان نگارش وسائل الشيعه )پايان نگارش در 

ق( از هفت اصل نقل کرده و ظاهر اين است که اين امکان را 1096)پايان نگارش در  ةالهدا

 .(217-216، صص1388نک: کلبرگ، ) راي وي فراهم ساخته استمجلسي ب

تنها يک نفر را با نسبت صهرجتي ، «صَهرَجت»ذيل ماده  «معجم البلدان»ياقوت حموي در  

محمد بن حسن بغدادي است که او را چنين معرفي کرده: يکي از  الفرج ابوذکر کرده و آن هم 

ي باشد طوس «مصباح المتهجد»شايد مختصر که  «قبس المصباح»فقهاي شيعه و صاحب کتاب 

 شدهشناختهچنين فردي در بين فقهاي شيعه  ازآنجاکه(. 436ص، 3ج، 1995، )ياقوت حموي

، 3ج، 1384، ( و صهرشتي تلفظ عاميانه صهرجتي است )مدني142ص، 9ج، 1403، نيست )امين

نيست جز ابو ظاهر اين است که ابو الفرج محمد بن حسن صهرجتي بغدادي کسي ، (260ص

-158صص، 2ج، 1430، الحسن سليمان بن حسن صهرشتي بغدادي )نک: آقابزرگ طهراني

 در ذکر، دهد اطالعات کافي درباره او نداشتهاش درباره وي نشان مي( و ياقوت که نوشته159

ر توان شاهدي ديگر داين مطلب ياقوت را مي، نام وي دچار اشتباه شده است. با اين توضيحات

 به صهرشتي دانست. «قبس المصباح»انتساب کتاب صحت 

وثاقت نجاشي و جايگاه وي در علم رجال از اموري نيست که نزد کبار علماي  هرحالبه 

، 1363، بحر العلوم/ 33، 16، صص1، ج1403)نک: محمدباقر مجلسي،  شيعه در آن ترديد باشد

/ نيز نک: 268-267، صص1370/ صدر، 61-60، صص1، ج1390/ خوانساري، 35، ص2ج

/ 295، ص1375/ حيدري، 330-329، صص1428/ ايرواني، 153، ص1389احمدي و رحمتي، 

                                                           

)تاريخ  https:/ / www.academia.edu/ 11282030؛ «نگاهي بر وثاقت ابو العباس جناشي»محيد؛ ، عظيمي .1

 .15ص، («1396/ 7/ 30بازيايب: 



 357   يوثاقت و یو بررس یابو العباس نجاش یحیات علم یبازپژوه                           

 
شيخنا الثقة الفاضل »براي نمونه ميرداماد از او چنين ياد کرده است:  (.172، ص1366ميرشريفي، 

 حر عاملي و، (. محمدتقي مجلسي76ص، 1405، )ميرداماد« السند املعتمد عليه، اجلليل القدر

، حر عاملي/ 331ص، 14ج، 1406، اند )مجلسيمحمدباقر مجلسي نيز نجاشي را توثيق کرده

، عدول، (. سيد بحر العلوم او را يکي از مشايخ ثقات22ص، 1378، ؛ مجلسي15ص، 2ج، تابي

(. ابو الهدي 35ص، 2ج، 1363، بحر العلومدانسته است ) ليوتعدجرحأثبات و از اعظم ارکان 

باور است که هر کس در فهرست نجاشي با دقت نگاه کند به شناخت او به احوال  کلباسي بر اين

(. محدث نوري با 201ص، 1ج، 1419، )کلباسي ردبَيمپي  فناهلاشخاص و معاشرت او با 

و بيشتر هر چقدر درباره ا»نويسد: درباره وي مي، نيست سهيمقاقابلبا نجاشي  کسچيه نکهيابيان 

(. 146ص، 3ج، 1408، )نوري« شودو اطمينان من ]نسبت به او[ بيشتر مي کنم وثوقتحقيق مي

اماميه دانسته و جايگاه آن را با « عمده اصول اربعه رجاليه»آقابزرگ طهراني رجال نجاشي را 

(. 154ص، 10ج، 1403، در بين کتب اربعه مقايسه کرده است )آقابزرگ طهراني «الکافي»جايگاه 

ترين ياد کرده و کتابش را مهم« امام فن رجال»نيز از نجاشي با تعبير  سيد موسي شبيري زنجاني

(. جعفر 2ص، و مفيدترين کتاب از اصول رجالي شيعه اماميه دانسته است )ز: مقدمه مصحح

، 1را درباره کتاب نجاشي به کار برده است )ب: ج« اتقن االصول الرجاليه»سبحاني هم تعبير 

 ص ي(.، مقدمه مشرف

ه خاطر مطالب مختلفي که در کتابش آورده و نشان از تسلط شگرف مؤلف بر علم نجاشي ب 

فقيهان و رجاليان قرار گرفته و حتي برخي  موردتوجهبيشتر ، در قياس با طوسي، رجال است

/ 206ص، 1385، اند )نک: گرجياي را تحت عنوان قاعده تقديم قول نجاشي مطرح کردهقاعده

ميان کالم طوسي و کالم نجاشي  کهيهنگام، ( که بر اساس آن153ص، 1389، احمدي و رحمتي

 کالم نجاشي به علت دقت و خبرويّت بيشتر بر کالم، در توثيق يا تضعيف راوي اختالف باشد

-316صص، 2ج، 1422، کلباسي/ 50-46صص، 2ج، 1363، يابد )بحر العلومطوسي ترجيح مي

ي هانهيزمطوسي در  آنکه خصوصبه (.155-154صص، 10ج، 1403، آقابزرگ طهراني/ 324

ممحض در رجال نيست اما نجاشي عکس اين  جهتنيازاتأليفات سودمندي دارد و ، مختلف

طوسي و ساير ، و لذا اثبت و اضبط از ابن غضائري (174، 170، صص1366ميرشريفي، ) است

، 1370 / صدر،467، ص7، ج1413شهيد ثاني، ) رجاليان بعد از وي مانند عالمه حلي است

/ شبيري 62، ص1410/ سبحاني، 145، ص1421/ راضي، 73، ص17، ج1413/ خويي، 268ص

، 1384/ براي تفصيل بيشتر نک: رحمان ستايش و جديدي نژاد، 11، ص1364زنجاني، 
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. البته اثبت و اتقن بودن نجاشي نسبت به طوسي به اين معنا نيست که در (149-138صص

 زوماًلتوثيق و تضعيف مثالً در ضبط اسامي و احوال راويان  جزبههرگونه اختالفي با طوسي 

ظر اي خارجي بر ترجيح ناگر قرينه اوالًنوشته نجاشي درست و نوشته طوسي غلط است بلکه 

، در مواردي بر اساس قراين خارجي اًيثانو  1توان نظر نجاشي را ترجيح دادمي، نداشتيم کدامچيه

، 1ج، 1410، شود )نک: تستريوشته نجاشي محرز ميصحت نوشته طوسي و اشتباه بودن ن

(. در تعارض ميان رأي و نظر کشّي و نجاشي اختالف وجود 58ص، 1377، اي؛ خامنه55-53ص

-299، صص2، ج1422نک: کلباسي، ) دارد اما اقوي تقدم آرا و نظرات نجاشي بر کشي است

 .2(134-132، صص1385رحمان ستايش،  ؛312

، 1429)نک: بغدادي،  انساب و...، تراجم، شي بر اطالعات ناظر به رجالاشراف نجا رغميعل 

/ 213، ص1384/ دياري بيدگلي، 140-136م، صص 1986/ حکيم، 147-135، 131-129صص

 ازيموردنهاي گفته شده است که نجاشي در بيان داده، 3(52-49، مقدمه محقق، صص1م: ج

گام تضعيف راويان غالباً چرايي تضعيف را پژوهشگران دقيق عمل نکرده است؛ براي مثال هن

ان خاند، به محل سکونت آنکهوضعيت رجالي يک راوي بسيار بيش از  کهيدرحالکند ذکر نمي

ا به )ع( بستگي دارد ت تيباهليا تعداد کتب او مربوط باشد به اشراف رجالي بر اسرار معارف 

لو و ارتفاع نسازد. براي همين در جايي وي را مّتهم به غ، خاطر نقل چنين مطالبي از سوي راوي

 کالمي و تفسيري خاصي است بايستي ديدگاه فقيهان، که داوري نجاشي متوقف بر مباني فقهي

عيف تض، طوسي و ديگران را مقدم دانست. از نظر محمد سند، صدوق، پژوهي مانند کلينيحديث

تواند گواهي بر سستي ( مي313ذيل ش ، 122جعفر بن محمد بن مالک توسط نجاشي )ز: ص

، 1407، با مراجعه به روايات کليني از اين شخص )نک: کليني چراکهآراي کالمي نجاشي باشد 

، 1431، )ع( پي برد )نک: سند تيباهلتوان به شناخت واالي او از ( مي254-242ص، 1ج

 (.325-301صص

                                                           

 .(487-486صص، 1ج، 1410، تستري) .به توقف کرده استتستري در اين حالت حکم  .1

ن غضائري و اب، براي تفصيل بيشتر درباره تقدم يا عدم تقدم نظر جناشي بر ساير علماي رجال متقدم مانند کشي .2

، مقدمه حمقق، 1م: ج/ 21-15صص، مقدمه حمقق، 1ب: ج/ 234-217صص، 1384، طوسي نک: دياري بيدگلي

 .69-65صص

/ 110-88صص، 1384، نک: رمحان ستايش و جديدي نژاد در فهرست جناشي شدهارائهانواع اطالعات  تفصيل .3

 .125-106صص، 1385و  63-57صص، 1385مششريي و جاليل / 570-565صص، 1393، شبريي
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اده از کتابش نشان داين اشکال به نجاشي وارد نيست زيرا اوالً نجاشي در مواضع مختلفي   

نزد بزرگاني مانند مفيد و سيد مرتضي که بزرگان  آنکهاز  نظرصرفپژوه قهاري است که حديث

ي با مباني فقه رونيازافقه و کالم اماميه در بغداد در قرن چهارم و پنجم بودند شاگردي کرده و 

اليش روايات موضوع يا غاليانه با پا آنکه رغميعل. ثانيًا 1و اعتقادي مذهب کامالً آشنا بوده است

بسياري از قرائن و شواهد از ميان رفته است اما توجه به همين ، از سوي محدثان بزرگ امامي

ان دهد تضعيف متهمامروزه به دست ما رسيده نشان مي، از برخي متهمان به غلو اندک ميراثي که

ي )ز: نجاش رابن احمد کوفي  علي به غلو از سوي نجاشي بجا بوده است؛ براي مثال ابوالقاسم

 ةثاالستغا»اند و امروز کتاب ( و ابن غضائري هر دو تضعيف کرده691ذيل ش، 266-265صص

 ،از او در دسترس ماست که براي اثبات فساد مذهب او کافي است )نک: تستري «ثةفي البدع الثال

مانت در نقل و ضبط وثاقت به معناي ا، راوي ليوتعدجرحمعيار  عالوهبه(. 67ص، 1ج، 1410

 )ع( ندارد. تيباهلمتعارف است و ارتباطي به تحمل اسرار و معارف 

محمد سند در نقد نجاشي پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده که نجاشي از آراي رجالي مشايخ 

(. در رد اين ادعا کافي است که 325-320صص، 1431، مذهبش تأثير پذيرفته است )سندسني

مثالً ابراهيم بن مخلد بن جعفر )درباره وي ، شواهد مورد استناد سند بررسي شوداعتبار و داللت 

، 1ج، 1410، ( اگرچه سني است )تستري188-187صص، 6ج، 1417، نک: خطيب بغدادي

( اما نام او تنها دو بار در فهرست نجاشي آمده؛ 5پانويس ، 33ص، مقدمه محقق، 1م: ج/ 300ص

( و بار ديگر در طريق او به کتاب 428ذيل ش، 163)ز: ص در طريق نجاشي به دعبل بارکي

(. آيا 879ذيل ش، 322از محمد بن جرير طبري مورخ مشهور )ز: ص «صيةالرد علي الحرقو»

جاشي از گرفتن ن ريتأث دهندهنشانذکر نام فردي عامي در طريق به کتاب طبري عجيب است؟ يا 

بن محمد فحام است که خطيب بغدادي او حسن ، مباني کالمي اهل تسنن است؟! نمونه ديگر

، 5ج، 1418، اند )نک: سبحانيرا شافعي دانسته اما برخي علماي شيعه او را امامي دانسته

واضح است که دليل بر اثرپذيري نجاشي از ، ( و حتي اگر شافعي هم بوده باشد95-94صص

نجاشي آمده و آن هم در  در کتاب بارکنيست زيرا نام او تنها ي اشيرجالاهل تسنن در آراي 

 (.806ذيل ، 297)ز: ص است طريق وي به نسخه عيسي بن احمد بن عيسي

                                                           

ها  گزافمصد، کالمي و تفسريي سسيت داشته، ملکيان اين اشکال سند به جناشي را که وي آراي فقهي حممدباقر .1

 .69ص، مقدمه حمقق، 1گويي دانسته است؛ م: ج
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توثيق يحيي بن سعيد قطّان نزد نجاشي است )ز: ، از ديگر اشکاالت محمد سند به نجاشي

(. در پاسخ به 317-316صص، 1431، او ناصبي است )سند کهيدرحال( 1196ذيل ش، 443ص

نيست و قّطان به اين خاطر امام صادق )ع( را  اثباتقابلناصبي بودن او اين اشکال بايد گفت 

داد تضعيف کرده که آن حضرت گاهي اسناد متصل تا پيامبر )ص( ارائه نمي، در نقل روايت

يحيي بن سعيد دشمني با آن حضرت را  آنکه( نه 357–356صص، 2ج، 1418، )نک: جرجاني

 تا ناصبي تلقي شود. دين خود و مايه نزديکي به خدا بداند

 گیرينتیجه

در اين مقاله به مسائل و ابهامات درباره ابعاد مختلف حيات علمي نجاشي پرداخته شد.  

نسبت  تفسيري به نجاشي، برخي مانند آقابزرگ طهراني نکهيادرباره آثار نجاشي مشخص شد که 

، تاب رجالش ياد کردهها در کاند درست نيست و براي نجاشي جز آثاري که خودش از آنداده

ضمن پرداختن به نحوه ارتباط وي با ، اثري ديگر شناسايي نشده است. درباره مشايخ نجاشي

مطلق  رتصوبه« ابو العباس»مراد از  نکهيابه سه مبحث ديگر پرداخته شد: يکي ، سيد مرتضي

جانب ، وئه بحثي نيا ابو العباس ابن نوح است يا ابو العباس ابن عقده و با ارا، در کتاب نجاشي

بن ي نجاشي از اريرپذيتأثادعاي  نکهيااين نظر گرفته شد که مراد از آن ابن نوح است. ديگر 

غضائري و پدرش حسين بن عبيداهلل در توثيقات و تضعيفات راويان بررسي و بر اساس چگونگي 

شايخ ثاقت مقاعده و، ديگر مسألهپذيرفته نشد. ، استنادات و ارجاعات نجاشي به ابن غضائري

 نجاشي بود که در حجيت آن ترديد شد.

 به اين نکته اشاره شد، ضمن شناسايي شاگردان او در منابع موجود، درباره شاگردان نجاشي

پاسخ  بارهنيدراکه ابو جعفر طوسي نيز از نجاشي اجازه روايت گرفته بوده و به اشکال تستري 

يمي درباره وثاقت نجاشي پرداخته شده و داليلي به اشکاالت حميد عظ مفصالًداده شد. در ادامه 

براي وثاقت نجاشي ذکر شده است. در انتها نيز سستي اشکاالت محمد سند درباره ضعف 

 شخصيت علمي نجاشي نشان داده شده است.



 361   يوثاقت و یو بررس یابو العباس نجاش یحیات علم یبازپژوه                           

 منابع و مآخذ 

ه اهتران: دانشگ، ؛ به کوشش: مري جالل الدين حسينی حمدث ارمویرجالحسن بن علی؛ ، ابن داود حلی .1

 به مهراه رجال برقی در يک جلد[ شدهچاپ. ]ش 1342، هتران

  . 1380، ؛ جنف: املطبعة احليدريةمعامل العلماءحممد بن علی؛ ، ابن شهرآشوب .2

  .1379، ؛ قم: عالمهمناقب آل ابی طالب؛ ــــــ .3

 .ش1376 ،دفتر تبليغات اسالمی قم:، ؛ به کوشش: جواد قيومی اصفهانیاالقبالعلی بن موسی؛ ، ابن طاوس .4

  . 1416، فرجه اهلل عجل ادأمر صاحب ؛ اصفهان: مؤسسةبالفنت التعريف يف باملنن التشريف؛ ــــــ .5

  . 1409، التراث الحياء( ع) البيت آل بريوت: مؤسسة، ؛ به کوشش: حامد خفافااللباب فتح؛ ــــــ .6

  . 1363، الرضي ؛ قم: منشوراتفرج املهموم؛ ــــــ .7

  . 1406، ؛ قم: بوستان کتابفالح السائل وجناح املسائل؛ ــــــ .8

-16ج ؛تاريخ بغدادامحد بن علی؛ ، ؛ در: خطيب بغدادیذيل تاريخ بغدادحممد بن حممود؛ ، ابن جنار بغدادی .9

  . 1417، بريوت: دار الکتب العلمية، ر عطابه کوشش: مصطفی عبدالقاد، 20

؛ قم: دار های چهارم تا هفتم هجریتاريخ حديث شيعه در سدهحممدکاظم؛ ، مهدی و رمحتی، امحدی .10

 .ش 1389، احلديث

الحياء  المالسهميعل؛ قم: مؤسسة آل البيت منهج املقال فی حتقيق احوال الرجالحممد بن علی؛ ، استرآبادی .11

  . 1422، التراث

، ی؛ به کوشش: سيد امحد حسينی اشکوررياض العلماء وحياض الفضالءعبداهلل بن عيسی بيگ؛ ، افندی .12

  . 1431، بريوت: مؤسسة التاريخ العربی

  . 1403، بريوت: دارالتعارف للمطبوعات، ؛ به کوشش: سيدحسن امنياعيان الشيعةسيد حمسن؛ ، امني .13

؛ درگاه «شيعی و ناشناخته از يک دانشمند اهل طوس تبيانی پيش از تبيان: تفسريی»حسن؛ ، انصاری .14

 http:/ / al-athar.ir/ home/ Content?id=1135&code=9(: 1396/ 7/ 16)تاريخ بازيابی: اآلثار 

  . 1428، ؛ قم: مديندروس متهيدية فی القواعد الرجاليةباقر؛ ، ايروانی .15

 ةمؤسسقم: ، يزدي حسني و تهاردياش پناهبه کوشش: علي؛ الرموز كشفحسن بن ابی طالب؛ ، آبی .16

  . 1410، االسالمي النشر

، ویامحد مزن، نقی مزنوی؛ به کوشش: علیالشيعة تصانيف الی الذريعة حممد حمسن؛، طهرانی آقابزرگ .17

  . 1403، بريوت: دار االضواء

 .  1430، ؛ بريوت: دار احياء التراث العربیطبقات اعالم الشيعة ؛ــــــ .18



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  362

 

 

 

 

 

حبر  اد حممدص؛ به کوشش: سيد حسني حبر العلوم و سيد الفوائد الرجاليةی؛ حممدمهدسيد ، حبر العلوم .19

 .ش 1363، هتران: مکتبة الصاد  )ع(، العلوم

و رجال اسانيد او طبقات رجال کتاب رجال الکشی : 6؛ جاملوسوعة الرجاليةحسني؛ سيد، بروجردي .20

ت: مجادی تاريخ کتاب، به خط و حترير: حسن نوری مهدانی، جاشیالشيخ الن و فهرستالشيخ الطوسی  فهرست

  . 1413، های اسالمی آستان قدس رضویمشهد: بنياد پژوهش،   1374االول 

مجادی الثانية  -حمرم، 2و1ش، 24سال ، تراثنا؛ «قراءة سريعة فی کتاب رجال النجاشی»محيد؛ ، بغدادی .21

1429 .  

پاييز و ، 12ش، حديث پژوهی؛ «ی الشيعةمؤلففهرس  امساء »؛ مژگان، حممدباقر و سرشار، هببودی .22

 .ش 1393زمستان 

 .ش 1389، یو فرهنگ یانتشارات علمهتران:  ؛معرفة احلديث ؛ــــــ .23

گاه امام ؛ هتران: دانشمکاتب فقه امامی ايران پس از شيخ طوسی تا پايگريی مکتب حله امحد؛، پاکتچی .24

 .ش 1385 ،صاد  )ع(

  . 1410، ؛ قم: مؤسسة النشر االسالمیقاموس الرجالی؛ حممدتق، تستری .25

 حممد علي، املوجود عبد محدا عادل؛ به کوشش: الکامل فی ضعفاء الرجالعبداهلل بن عدی؛ ، جرجانی .26

  . 1418، بريوت: دار الکتب العلمية، سنة بوا الفتاح عبد، معوض

 ،بغداد: مکتبة االندلس، به کوشش: سيد امحد حسينی اشکوری؛ امل االملحممد بن حسن؛ ، حر عاملی .27

 تا.بی

وت: بري، حسينی جاللی حممدجواد؛ به کوشش: سيد دراية احلديث؛ نيحممدحسسيد ، حسينی جاللی .28

  . 1425، مؤسسة االعلمی للمطبوعات

، 27ش ، املؤرخ العربی؛ «مع النجاشی االسدی فی کتابه الرجال او الفهرس »حسن عيسی؛ ، حکيم .29

 م. 1986

  . 1435، ؛ کربال: مرکز کربالء للدراسات والبحوثالشيخ النجاشی؛ ـــــ .30

، 14و13ش، الفکر االسالمی؛ «نظرات فی االصول الرجالية عند الشيعة االمامية»مرتضی؛ ، حيدری .31

 .ش 1375ارديبهشت 

 .ش 1377، رهنگ اسالمی؛ هتران: دفتر نشر فچهار کتاب اصلی علم رجالسيدعلی؛ ، ایخامنه .32

، العلمية بريوت: دار الکتب، ؛ به کوشش: مصطفی عبدالقادر عطاتاريخ بغدادامحد بن علی؛ ، خطيب بغدادی .33

1417 .  



 363   يوثاقت و یو بررس یابو العباس نجاش یحیات علم یبازپژوه                           

 داهللاس؛ به کوشش: روضات اجلنات فی احوال العلماء والساداتالعابدين؛ حممدباقر بن زين، خوانساری .34 

  . 1390، قم: امساعيليان، امساعيليان

  . 1413، ناجا: بی؛ بیطبقات الرواة ليو تفصمعجم رجال احلديث ؛ ابوالقاسمسيد ، یخوي .35

د بريوت: دار جوا، ؛ تقريرات به قلم سيد عباس حسينیزيارة عاشوراء حتفة من السماءمسلم؛ ، داوری .36

  . 1432، االئمة )ع(

  . 1430، االسالمی ؛ قم: جممع الفکروتقييم دراسة والتعديل اجلرح نصوصحممود؛ ، جنفی درياب .37

؛ «شناسان متقدم اماميهداوری در باب تعارض آرای جناشی و ديگر رجال»حممدتقی؛ ، دياری بيدگلی .38

 .ش 1384هبار و تابستان ، 36-35ش، علوم حديث

  . 1421، ؛ بريوت: مؤسسة البالغامهية رجال النجاشی تاريخ علم الرجال وحسني؛ ، راضی .39

 .ش 1382، ؛ مشهد: به نشرحلديثدانش رجال ا؛ حممدحسن، ربانی .40

 .ش 1385، )ع( ائمه اطهار یمركز فقه؛ قم: ی دانش رجال احلديثشناسسبک؛ ـــــ .41

 ش. 1385، ثي؛ هتران: مست و دانشکده علوم حدعهيآشنايی با کتب رجالی ش حممدکاظم؛، ستايشرمحان .42

 ،؛ قم: دار احلديثابع اصلی رجالی شيعهبازشناسی منحممدرضا؛ ، نژادحممدکاظم و جديدی، ستايشرمحان .43

 .ش 1384

/ 7/ 16)تاريخ بازيابی: اآلثار ؛ درگاه «ابو العباس جناشی و تفسري منسوب به او»حممدکاظم؛ ، رمحتی .44

1396 :)http:/ / al-athar.ir/ home/ Content?id=3457&code=9 

  . 1410، ه قم؛ قم: مرکز مديريت حوزه علميکليات فی علم الرجال؛ جعفر، سبحانی .45

  . 1418، ؛ قم: مؤسسة االمام الصاد  )ع(موسوعة طبقات الفقهاء؛ ــــــ .46

؛ تقريرات به قلم: حممد آل اثره فی التراث العقائدی التقليد فی علم الرجال و االجتهاد وحممد؛ ، سند .47

  . 1431، قم: مکتبة فدک، جمتبی اسکندری، حسن کاشانی، مکباس

 .ش 1350، ؛ تربيز: کتاخبانه ملی تربيزفهرس  کتاخبانه ملی تربيزود؛ مري ود، سيد يونسی .48

، لعربیبريوت: دار املؤرخ ا، ؛ به کوشش: سيد حممد بکاءقبسات من علم الرجالسيد حممدرضا؛ ، سيستانی .49

1437 .  

 .ش 1364مرداد ، 11ش، ؛ نور علم«(1ابو العباس جناشی و عصر وی )»سيد موسی؛ ، شبريی زجنانی .50

 .ش 1389، قم: مؤسسه کتابشناسی شيعه، ای از درياجرعه؛ در: «فهرس  شيخ منتجب الدين»؛ ــــــ .51

، ی حداد عادلغالمعلزير نظر: ، 19ج، ؛ دانشنامه جهان اسالم«رجال طوسی»؛ حممدجوادسيد ، شبريی .52

 .ش 1393، اسالمی املعارفدائرةهتران: بنياد 



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  364

 

 

 

 

 

هتران: بنياد ، ی حداد عادلغالمعلزير نظر: ، 19ج، ؛ دانشنامه جهان اسالم«جناشی رجال»؛ ــــــ .53

 .ش 1393، اسالمی املعارفدائرة

 حممدکاظمزير نظر: سيد ، 18ج، بزرگ اسالمی املعارفدائرة؛ در: «جنيد بغدادی»؛ حممدجواد، مشس .54

 .ش 1389، بزرگ اسالمی املعارفدائرةهتران: مرکز ، موسوی جبنوردی

 1385تابستان ، 40ش، حديث علوم؛ «روش جناشی در نقد رجال»مهدی؛ ، رحيمه و جاللی، مششريی .55

 .ش

 .ش 1385پاييز ، 41ش، علوم حديث؛ «روش و عملکرد عمومی جناشی در فهرس »؛ ـــــــ .56

  . 1407، ؛ قم: مدرسة االمام املهدی )عج(االربعون حديثًاحممد بن مکی؛ ، شهيد اول .57

  . 1413، ؛ قم: مؤسسة املعارف االسالميةمسالک االفهامبن علی؛  نيالدنيز، شهيد ثانی .58

مومی ع قم: کتاخبانه، ؛ به کوشش: فاضل جواهریالتحرير الطاووسی؛ نيالدنيزحسن بن ، صاحب معامل .59

  . 1411، العظمی مرعشی جنفیآية اهلل 

  .1370 ،اد: شرکة النشر والطباعة العراقية املحدودة؛ بغدالشيعة لعلوم االسالم سيتأسحسن؛ سيد، صدر .60

بريوت: دار ، عدنان دباغ، دباغ ميعبدالکر، ؛ به کوشش: حسني علی حمفوظتکملة امل االملـــــ؛  .61

  . 1429، املؤرخ العربی

، ؛ قم: دار احلديثی خطی حديث و علوم حديث شيعههانسخهفهرستگان علی؛ ، صدرايی خويی .62

 .ش1382

، ينردار النشر فرانز شتا: بريوت، ؛ به كوشش: هلموت ريترالوافی بالوفياتل بن ايبك؛ خلي، صفدی .63

1401.  

 .ش1389، ؛ هتران: دانشگاه امام صاد  )ع(پژوهشی پريامون جابر بن يزيد جعفیسعيد؛ ، طاوسی مسرور .64

  . 1417، ث؛ قم: مؤسسة آل البيت )ع( الحياء الترامعجم اعالم الشيعة؛ زيعبدالعزسيد ، طباطبائی .65

، اطبائیقم: مکتبة املحقق الطب، طباطبائی زيعبدالعز؛ به کوشش: سيد فهرس ال حممد بن حسن؛، طوسی .66

1420  . 

 //:https (، 1396/ 7/ 30)تاريخ بازيابی سايت:  ؛«نگاهی بر وثاق  ابو العباس جناشی»محيد؛ ، عظيمی .67

www.academia.edu/ 11282030. 

 حممدصاد ؛ به کوشش: سيد ال )خالصة االقوال فی معرفة الرجال(رجحسن بن يوسف؛ ، عالمه حلی .68

  . 1402، قم: الشريف الرضی، حبر العلوم

  . 1418، االسالمي النشر ؛ قم: مؤسسةالشيعة خمتلف؛ ــــــ .69

  . 1412، های اسالمی آستان قدس رضوی؛ مشهد: بنياد پژوهشاملطلب منتهی؛ ــــــ .70



 365   يوثاقت و یو بررس یابو العباس نجاش یحیات علم یبازپژوه                           

 .ش 1369، ؛ هتران: دانشگاه امام صاد  )ع(الدراية علم يف دراسات؛ اکربیعل، غفاری .71 

، پژوهیحديث؛ «مشايخ جناشی و بررسی وثاق  عمومی آنان»جميد؛ ، عبد اهلادی و بشريی، زادهفقهی .72

 .ش 1389پاييز و زمستان ، 4ش

هبار و ، 9ش، پژوهیحديث؛ «اشیهای رجالی ابن غضائری و جنمقايسه ديدگاه»حمسن؛ ، پورقاسم .73

 .ش 1392تابستان 

 .ش 1368، ؛ هتران: مکتبة الصدرالکنی وااللقابعباس؛ ، قمی .74

 .ش 1364، قم: امساعيليان، عالمه اصفهانی نياءالديض؛ به کوشش: سيد جممع الرجالعناية اهلل؛ ، قهپايی .75

  . 1425، قم: انوار اهلدی، علومحبر ال حممدصاد ؛ به کوشش: سيد تکملة الرجالعبد النبی؛ ، کاظمی .76

سة ولی قم: مؤس، ؛ به کوشش: سيد حممد حسينی قزوينیمساء املقال فی علم الرجالابو اهلدی؛ ، کلباسی .77

  . 1419، للدراسات االسالمية السالمهيعلالعصر 

، قم: دار احلديث، درايتی نيحممدحس؛ به کوشش: الرسائل الرجالية؛ ميحممدابراهحممد بن ، کلباسی .78

1422.  

ر د، ؛ ترمجه: حممدکاظم رمحتی«سخستني مدونات حديثی اماميه: اصول چهارصدگانه»اتان؛ ، کلربگ .79

 .ش 1388، هتران: انتشارات بصريت، مقاالتی در تاريخ زيديه و اماميه

نه خباقم: كتا، ؛ ترمجه: سيد علی قرائی و رسول جعفريانکتاخبانه ابن طاووس و احوال و آثار او؛ ــــــ .80

 .ش 1371، ی مرعشی جنفیالعظماهللتيآعمومی 

  . 1407، هتران: دار الکتب االسالمية، غفاری اکربیعل؛ به کوشش: الکافیحممد بن يعقوب؛ ، کلينی .81

 .ش 1385، ؛ هتران: مستتاريخ فقه و فقها؛ ابوالقاسم، گرجی .82

م: مؤسسة آل البيت )ع( الحياء ؛ قمنتهی املقال فی احوال الرجالحممد بن امساعيل؛ ، مازندرانی حائری .83

  . 1416، التراث

قم: ، مامقانی و حممدرضا مامقانی نيالدیحم؛ به کوشش: تنقيح املقال فی علم الرجالعبداهلل؛ ، مامقانی .84

  . 1431، مؤسسة آل البيت )ع( الحياء التراث

سازمان چاپ و  هتران:، ؛ به کوشش: حممدکاظم رمحان ستايشالوجيزة فی الرجالحممدباقر؛ ، جملسی .85

 .ش 1378، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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  . 1406، ؛ قم: کوشانپورروضة املتقني فی شرح من الحيضره الفقيهحممدتقی؛ ، جملسی .87
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: كتاخبانه قم، به کوشش: رضا استادی، الرسائل التسع؛ در: الكمالية املسائلن حسن؛ جعفر ب، حمقق حلی .88

  . 1413، ی مرعشی جنفیالعظماهللتيآعمومی 

 .ش 1364، (ع) الشهداء سيد قم: مؤسسة، ؛ به کوشش: ناصر مکارم شريازیاملعترب؛ ـــــــ .89

  . 1412، ؤسسة النشر االسالمی؛ قم: منک  النهاية؛ ـــــــ .90

، العلوم حبر حممدصاد ؛ به کوشش: سيد الدرجات الرفيعه فی طبقات الشيعةبن امحد؛  خانیعلسيد، مدين .91

 م. 1983، بريوت: مؤسسة الوفاء

، راثالت ؛ مشهد: مؤسسة آل البيت )ع( الحياءالطراز االول والکناز ملا عليه من لغة العرب املعول؛ ـــــــ .92

 .ش 1384

 .ش 1374، ؛ هتران: مؤسسه فرهنگی و هنری ضريحپژوهشی در تاريخ حديث شيعهجميد؛ ، معارف .93

حمدث ارموی و حممد مسامی  نيالدجالل؛ به کوشش: مري الفهرس ؛ داهلليعبعلی بن ، منتجب الدين .94

 .ش 1366، ی مرعشی جنفیالعظماهللتيآقم: كتاخبانه عمومی ، حائری

  . 1417 ،؛ قم: ابن املؤلف سيدحممدهتذيب املقال فی تنقيح کتاب الرجالی؛ حممدعلسيد ، یموحد ابطح .95

، یاملرعشي النجف یمنشورات مكتبه آية اهلل العظم؛ قم: الرواشح السماويةبن حممد؛  حممدباقر، مريداماد .96

1405 .  

 .ش 1366اسفند ، 25ش، ؛ نور علم«ترين کتاب رجالی شيعهرجال جناشی مهم»سيدعلی؛ ، مريشريفی .97

 ؛ به کوشش: سيد موسی شبريیفهرس  امساء مصنفی الشيعة )رجال النجاشی(امحد بن علی؛ ، جناشی .98

  . 1418، قم: مؤسسة النشر االسالمی، زجنانی

، ن کتابقم: بوستا، ملکيان حممدباقر؛ به کوشش: فهرس  امساء مصنفی الشيعة )رجال النجاشی(؛ ـــــــ .99

 .ش 1394

ر بريوت: دا، نائينی حممدجواد؛ به کوشش: فهرس  امساء مصنفی الشيعة )رجال النجاشی(؛ ـــــــ .100

  . 1408، االضواء

)مشاره رديف  3182؛ نسخه خطی با مشاره دفتر فهرس  امساء مصنفی الشيعة )رجال النجاشی(؛ ـــــــ .101

  . 981حمرم ، ة اهلل بن محزه عميدی حسينیبه خط: نعم، کتاخبانه مرکزی تربيز، (601

  .1408 ،؛ قم: مؤسسة آل البيت )ع( الحياء التراثخامتة مستدرک الوسائلحسني بن حممدتقی؛ ، نوری .102

؛ به کوشش: سيد جعفر حسينی فهرس الصدرية فی االجازات العلية؛ حممدريشبن  اکربیعل، مهدانی .103

قم: دار ، کوشش: مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی به، 11دفتر ، مرياث حديث شيعهدر: ، اشکوری

 .ش 1382، احلديث

 م. 1995، ؛ بريوت: دار صادرمعجم البلدانياقوت بن عبداهلل؛ ، ياقوت محوی .104


